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Největší výběr látek pro Vaši čalouněnou postel.

Položili jste si někdy otázku, co Vás v první chvíli 
zaujme na čalouněné posteli tak moc, že ji chcete 
domů?

Jestli ano, tak se shodneme na tom, že to je právě 
látka. Ta dělá čalouněnou postel ČALOUNĚNOU 
POSTELÍ.

To je důvod, proč Vám chceme co nejvíce přiblížit 
nabídku našich látek.

?

Vstupte do našeho světa, světa VYSOKEPOSTELE.CZ

KATALOG LÁTEK
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ASTON

INFINITY
LOTUS
SALVADOR
SOLAR
VELUTTO



ASTON
Kvalitní příjemná látka na dotek s efektem 
žíhané tkaniny. 

Látku oceníte především díky snadné 
údržbě a zároveň jejímu vzhledu, v němž 
se ztratí i drobné zašpinění. 



INFINITY
Kvalitní látka s efektem žíhaného sametu
a to jak na dotek, tak na napohled.

Látku oceníte především díky jejímu 
příjemnému materiálu a snadné údržbě, 
kterou zajišťuje její nešpinivá úprava.



LOTUS
Příjemná tkaná látka s lehkým melírováním 
klade důraz na praktické využití. Látka Lotus je 
syntetická textilie vyrobená ze 100% polyesteru.

Kvalitní látka, která je pevná a odolná. Viditelná 
textura vláken vytváří dvoubarevný efekt.



SALVADOR
Příjemně měkká látka s matným sametovým 
efektem podtrhne kvalitní ruční čalounění.

Látka má speciální úpravu Water repelent, 
která Vám usnadní péči o postel.



SOLAR
Luxusní potahová látka se speciální 
úpravou Aqua Clean. Tu ocení všichni 
majitelé zvířecích mazlíčků i malých dětí.

Tato látka v současnosti patří mezi 
nejpoužívanější materiály na sedačky. 
 



VELUTTO
Velur se vyrábí na přírodní bázi a vyznačuje se jak 
přitažlivým vzhledem, tak sametovým povrchem. 
Barevné spektrum zahrnuje velké množství odstínů.

Látka je ceněna pro vysokou pevnost a propustnost, 
je odolná vůči mechanickým vlivům, poskytuje 
pocit tepla. Látka Velutto vykouzlí z Vaší postele 
jedinečný designový kus. 



NAPIŠTE SI O VZORKY

Fotoaparát zrovna u látek nedokáže zachytit pravý 
odstín ani materiál, proto Vám doporučujeme nechat 
si vzorky poslat domů. Jen tak budete mít jistotu, že 
látka kterou si zvolíte je pro Vás ta pravá a bude se 
hodit k vám do ložnice. 

Tento servis poskytujeme ZDARMA. 

Stačí nám napsat na e-mail info@vysokepostele.cz
o jaké odstíny máte zájem společně s Vaší adresou
a my Vám vzorky co nejdříve odešleme.


